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Til stede: Erling, Irene, Eva, Stine, Mai-Britt(referent). 
Ikke til stede: Per, Åse 
 
 

1. Mødet åbnes  

2. Godkännande av dagordning Ja. 

3. Godkännande av förra styrelsens protokoll                     Pkt.4. IJ holder IKKE kursus i matematik. Ellers 
godkendt. 

4. Informationspunkter 
        Nytt från lokalföreningarna  

 Norge 
 Danmark 
 Sverige 

       Uppföljning förra styrelsemötet 
1. kvalitetssäkring Handledarutbildningen 
2. Årshjulen IAKM org och nationella 

föreningarna (DK tilgår 8/11-18) 

3. Status på 10 års jubilæums konference 
Budget til brug for prisfastsættelse? 

 

Norge:  
Årsmøde og visionsseminar 15-16.november 2018.  
20 tilmeldte på Bablarna.  
13 tilmeldte til vejlederudd. (Min. 20) 
Danmark:  
Afholdt kursus i udbygget grammatik, med stor 
tilslutning.  
Styrelsesmøde på torsdag. Evaluerer sommerskole. 
Fremover én sommerskole, skiftevis 
Jylland/Sjælland.  
Sverige:  
Arbejdsgrupper arbejder intensivt.  
Ultimo januar, 1.-2. februar Gøteborg.  
IJ sender invitationer, der lægges på hjemmeside og 
udbredes.  
4.1. materiale fra IJ er fremsendt til M-B, der 
arbejder på udkast. 
4.2. DK årshjul tilgår på torsdag og tilføjes af IJ. 
4.3. Program tema ændres til: 
”På veg mod inkludering i skole og medborgerskab” 
IJ arbejder på at få personlig beretninger fordelt 
mellem forældre, vejledere og personaler. 
Program godkendt 

5. Diskussionspunkter  

1. Invitation til Nordisk Konference 
(pris,tilmelding m.m.) 

2. Överlämning Karlstadmodellen till IAKM org 
Hvem skal have adgang, hvornår og hvordan 
og til hvad - tidsbegrænset/personlig 
skriftlig tilladelse fra Org.? 

3. Årshjulet för sommarskolan (tilgår) 
 

5.1.  
MB sender til IJ tilmeldingsoplysninger fra blanket.  
IJ sender word af program til MB, der lægger link 
ind til tilmeldingsformular. 
Budgetforslag drøftet. 
Festmiddag efter generalforsamling på dag 1. 
Tilmeldingsformular tilføjes af MB: 

 Festmiddag indgår IKKE i konferenceprisen.  

 Deltager i festmiddag? 

 Kød/fisk 
Hvis der findes valgmulighed til hovedret vælges 2 
retters menu, ellers tages buffet.  
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IJ undersøger. 
Invitation og tilmelding frigives så snart vi har 
svarene. 
 
5.2:  
IJ ønsker låst forrum, med kode. Så åbent og 
tilgængelig som muligt. 
Skal være vejledere og ønskeligt at kursusleder-
kursus haves. Godt at have kursuslederkursus - 
giver tryghed og mere ligeværdigt samarbejde. 
Omfatter kursusmaterialerne ”på vej mod” (ikke 
vejledereuddannelsen).  
Det skal være muligt at søge merit hos IAKM.org’s 
styrelse, der kan give dispensation og adgang på 
baggrund af øvrige kvalifikationer. 
Kursuslederkursus udbydes fremover af IAKM.org. 
IJ laver forslag til næste styrelsesmøde. 
 
5.3:MB laver nyt forslag til Sommerskolens årshjul til 
næste styrelsesmøde. 
 

6. 6.   Beslutspunkter  
1. Fastsættelse af pris for konferencen 2019. 
2. IJ konferencesalær - fast eller evt. overskud? 
3. Kundskaben skal gå videre i Karlstadmodellens 

ånd.  
Læs: IJ’s oplæg om sprogets betydning. 
Lægges på Org’s hjemmeside? 

4. Forslag til vedtægtsændringer 
 

6.1: Pris SEK. 800 for medl. og 1200 for ikke medl. 
6.2: Enig bestyrelse(undt.IJ ) tilslutter sig. 
6.3: Kommet på dagsorden pga. sproglig 
misforståelse. Redaktøren afgør, hvad der kommer 
på hjemmesiden, det er ikke styrelsens opgave. 
Pkt. stryges fra dagsorden. 
MB. lægger på hjemmesiden. 
6.4: Letter at forstå. Må gerne oversættes til svensk. 
Styrelsen godkender forslag fremsættes til 
årsmøde. 

7. Övriga frågor 
 

Næste møde 3. December 2018, kl.20.00 (GMT+1) 
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